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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2012. július 3-án, kedden, 10 óra 35 perckor  

az Országház földszint 1. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1.  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7772. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Fejér Andor (Fidesz)  
Fülöp István (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz) 
Bányai Gábor (Fidesz) Fülöp Istvánnak (Fidesz)  
Bodó Imre (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)  
Schmidt Csaba (Fidesz) Sebestyén Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) Fejér Andornak (Fidesz)  
Bödecs Barnabás (Jobbik) Kepli Lajosnak (Jobbik)  
Dr. Szili Katalin (független) Jávor Benedeknek (LMP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja:10 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és kedves vendégeinket.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy el tudjuk kezdeni a munkát. 
Erre a bizottsági ülésre a tegnapi napirend-változtatás miatt van szükség, ami a holnapi napról 
előrehozta az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvény 
módosító javaslatainak a részletes vitáját, tehát ezért ma reggel a bizottságunknak a módosító 
indítványokat meg kell tárgyalnia.  

Ennek fényében szavazásra bocsátom az írásban kiküldött napirendet, ami lényegében 
ezt a napirendi pontot tartalmazza. Kérem, aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangú.  

El tudjuk kezdeni a munkát. 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7772. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Tehát első napirendi pontunk a T/7772. számon megismerhető, egyes rendészeti 
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok 
megtárgyalása. 

Ebben segítségünkre lesz Eiselt György főosztályvezető úr a Belügyminisztérium 
részéről, aki már a tegnapi ülésnapon is segítette a bizottság munkáját. Tisztelettel köszöntöm. 
És jelen vannak a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársai is, akik, ha hozzá kívánnak 
szólni a vitához, akkor azt majd jelzik a számomra.  

Kérdezem Eiselt urat, hogy elöljáróban a módosító indítványokkal kapcsolatban van-e 
valamilyen információ, amit a bizottságnak meg kell ismerni, illetve kérdezem, hogy az általa 
képviselt álláspont tárcaálláspont vagy kormányálláspont lesz-e.  

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tárcaálláspontot tudok képviselni, tekintettel arra, hogy fél egykor érkezett be az utolsó 
módosító indítvány. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát tárcaálláspontokat fogunk hallani. Akkor én elkezdeném 

az egyes ajánlási pontok vitáját. Az ajánlásban szereplő módosító indítványok közül csak 
azokat fogjuk tárgyalni, amelyek a bizottság hatáskörébe tartoznak a bizottsági titkárság 
megítélése szerint. 

1-es ajánlási ponton Dorosz Dávid és Szabó Rebeka módosító indítványa. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
Tehát ez a módosító indítvány a 4-es, 18-as, 24-es és 25-ös ajánlási pontokkal összefüggésben 
került előterjesztésre, tehát a szavazás ezekre is vonatkozott. 

2- ajánlási ponton Font Sándor módosító indítványa. 
A tárca álláspontja? 
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Alelnök úr kér szót. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Szeretnék egy rövid indoklást kérni. És azt javaslom 

képviselőtársaimnak, hogy szolidaritásból engedjük át a Font Sándor javaslatait, ő vezeti a 
Környezetvédelmi mezőgazdasági kabinetet, és majd a végszavazásnál, megfelelő 
kormányálláspont esetében, legfeljebb módosítja a frakció a döntésünket.  

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Tegnap is kifejtettem, maga a 

törvénytervezet külön rendelkezik az egyenruhák, illetve a formaruhák vonatkozásában. Maga 
az egyenruha-szabályozást átutalja a rendészetért, illetve az ágazatért felelős miniszternek, 
illetve, ha alkalmazásban vannak formaruhák, tehát egyenruhák, annak kihordási idejét 2015. 
december 15-ig biztosítja. 

Maga az eljárás magát az elvet törné meg, az, hogy ha kivennénk ismételten egy olyan 
szervezetet az egész eljárásból, ahol az egységesség megbomlana, hisz gyakorlatilag ők is 
ugyanolyan rendészeti feladatot látnak el, mint az önkormányzat üzemeltetésében, illetve 
fenntartása révén: fegyőrök, mezőőrök, vadőrök és természetvédelmi őrök.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ennek fényében kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja Font Sándor képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) Nem támogatja? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Ezt a bizottság támogatja. 

Következő ajánlási pont a 10-es. A 10-es ajánlási ponton Kiss Sándor és Gyenes Géza 
módosító indítványa.  

A tárca álláspontja? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Ezt a bizottság támogatja. 
Következő ajánlási pontunk a 12-es, Font Sándor módosító indítványa. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangú, tehát a 
bizottság támogatja. 

13-as ajánlási ponton Gaudi-Nagy Tamás és Kiss Sándor módosító indítványa.  
A tárca álláspontja? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja a módosító 
indítványt. 

14-es ajánlási ponton ugyancsak Gaudi-Nagy Tamás és Kiss Sándor módosító 
indítványa. 

A tárca? 
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Tehát a bizottság egyharmada sem 
támogatja. 

16-os ajánlási pont következik, Gaudi-Nagy Tamás és Kiss Sándor módosító 
indítványa.  

A tárca álláspontja? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
17-es ajánlási ponton Tóth Gábor képviselő úr módosító indítványa. 
A tárca álláspontja? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Ezt az ajánlási pontot a 9-es ajánlási ponttal 

összefüggésben tárgyaljuk, és így is szavazunk róla. Tehát a tárca támogatja. 
A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
19-es ajánlási ponton Gaudi-Nagy Tamás módosító indítványa. 
A tárca álláspontja? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, de az 
egyharmad megvolt, a 6 szavazat. 

És végül a 20-as ajánlási ponton Font Sándor képviselő úr módosító indítványa.  
A tárca álláspontja? 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Ez egyhangú, tehát a bizottság 
támogatja. 

Ezzel a napirendi pont tárgyalásának a végére értünk. Köszönöm Eiselt 
főosztályvezető úrnak a bizottság munkájának a segítését. 

Egyebek 

A 2-es napirendi pontunk, az egyebek alatt, tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
következő ülésünk a holnapi napon reggel 9 órától lesz. A költségvetési törvényhez érkezett 
módosító javaslatok, illetve a hulladéktörvényhez érkezett kapcsolódó módosító javaslatok, 
illetve amennyiben ehhez a törvényhez kapcsolódó módosító indítvány érkezik, akkor azt is 
felvesszük még a holnapi bizottsági ülés napirendjére. 
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Ezzel a mai bizottsági ülést lezárom, köszönöm az együttműködésüket, és további 
szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 47 perc) 
  

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


